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ДОБРЕ ДОШЛИ В 5-ТИЯ БЮЛЕТИН НА ПРОЕКТ 

POWERTY  

В рамките на семестър №5 по проекта (01/08/2021 до 31/01/2022) се проведоха редица 

двустранни срещи между партньорите по проекта с цел да се обмени информация 

относно идентифицираните добри практики, разполагащи с потенциал за репликиране или 

са вдъхновяващи прилагането им в регионите на европейските партньори. Тези добри 

практики насърчават подобряването на съществуващите програми и политики, помагайки 

на уязвимите групи да използват възобновяема енергия. 

Благодарение на тези срещи и на осъществения цялостен процес в рамките на 

изпълнението на проекта (идентифициране на добри практики, международни семинари, 

посещение на добри практики и др.), се разработи първа версия на регионалните планове 

за действие за всеки от регионите. В тях са предвидени мерки, които подобряват 

съществуващи програми или други публични инструменти в региона.   

В рамките на регионални експертни срещи бяха представени първите варианти на 

плановете за действие.  

Важно е да се отбележи, че POWERTY вече е част от Атласът “Energy Poverty Advisory Hub”, 

който включва основни инициативи и проекти по света, борещи се с енергийната бедност. 

Проектът, насърчаващ колективната собствена консумация сред уязвимите групи, 

изпълнен в Андалусия от Енергийна Агенция, бе отличен с 1-во място в социален конкурс 

„Germinador Social 2021“. Този проект е вдъхновен от POWERTY и е резултат на 

инициативата на Енергийна Агенция Андалусия за намаляване на енергийната бедност.  

В допълнение - регионалното правителство на Андалусия и неправителствената 

организация Каритас започнаха сътрудничество за намаляване на енергийната бедност – 

процес, вдъхновен от обучителния процес в рамките на POWERTY. За целта е подписано 

споразумение за сътрудничество между двете организации. Освен това съгласно 

споразумението, подписано от AEA с университета в Уелва,  целящо насърчаването на ВЕИ 

и използването на слънчеви печки, бяха извършени различни дейности. 

POWERTY has been presented at the 1st European Congress of Energy Communities and the 

POWERTY беше представен в рамките  на първия Европейски конгрес на енергийните 

общности и първия форум на инициативите за съвместни енергийни преходи, проведени 

в Испания, както и в рамките на голям брой международни събития, разгледани по-

подробно по-долу и в рамките на  уебсайта на проекта . 

  

https://www.interregeurope.eu/powerty/
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POWERTY ДВУСТРАННИ СРЕЩИ 

В рамките на предишния семестър Европейските партньори идентифицираха добри 

практики, свързани с различните тематики на проекта: Възобновяеми технологии, 

финансови инструменти, нормативни и регулаторни бариери, овластяване на гражданите 

и местните власти. Част от тези добри практики бяха представени в рамките на 

международните семинари, организирани съвместно с местни експерти от страните 

партньори.  В рамките на петия семестър всеки Европейски партньор подбра добри 

практики, които имат потенциал да  се възпроизведат или да насърчат подобрения в местни 

планове, политики или други инструменти в съответните региони, насърчавайки ВЕИ за 

намаляване на енергийната бедност сред уязвимите групи. Бяха проведени следните 

двустранни срещи: 

• AEA приветства VIPA в Севиля 

На 20 и 21 Октомври 2021 AEA 

приветства Public Investment and 

Development Agency (VIPA) в 

Севиля, за да им представи 5 

добри практики и организира 

посещение на две от тях.  

 

• AEA приветства AURA-EE в Севиля 

На 4 и 5 Ноември 2021 AEA приветства 

Auvergne-Rhone-Alpes Energy and Environment 

Agency (AURA-EE) в Севиля, за да им представи 

4 добри практики и организира посещение на 

една от тях. 

 

• AURA-EE приветства VIPA & AEA в Лион 

   На 13 и 14 Декември 2021 the 

Auvergne-Rhone-Alpes Energy 

and Environment Agency (AURA-

EE) приветства Public Investment 

and Development Agency (VIPA) и 

Andalusian Energy Agency (AEA) в 

Лион, за да демонстрира 6 

добри практики.  

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13389/bilateral-vipa-aea-in-andalusia/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13390/bilateral-auraee-aea-in-andalusia/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13642/bilateral-aea-vipa-auraee-in-lyon/
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• VIPA приветства AOT, EAP & AEA в онлайн среща  

На  2 Декември 2021 the Public 

Investment and Development Agency 

(VIPA) приветства  Andalusian Energy 

Agency (AEA), Energy Agency of Plovdiv 

(EAP) и Agglomeration Opole Trust (AOT) в 

рамките на онлайн семинар, като бяха 

представени общо 3 добри практики.  

 

 

Връзка към докладите от двустранните срещи: here 

Връзка към наръчника за добри практики, идентифицирани в рамките на проект 

POWERTY: here 

 

POWERTY РЕГИОНАЛНИ ЕКСПЕРТНИ СРЕЩИ  
 

По време на регионалните експертни срещи всеки европейски партньор представи 

първите варианти на регионалните планове за действие като бе насърчено активното 

участие с цел обсъждане на предложенията. Тези срещи са описани подробно по-долу. 

 

• Andalusian Energy Agency (AEA, Испания) 
 

На 31 Януари 2022 41 експерта участваха в 

петата среща на регионалните POWERTY 

експерти, организирана от AEA, където бе 

отчетен напредъкът по проекта, първите 

варианти на Регионалните Планове за 

действие, както и добрите практики, 

идентифицирани в POWERTY. Срещата също 

така демонстрира напредъка на пилотния 

проект за създаване и развитие на енергийна и 

образователна общност. Проектът се 

осъществява в Торебланка в Севиля, която е 

уязвима зона.  

 

 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13566/bilateral-online-hosted-by-vipa/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/library/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/library/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13911/powerty-online-regional-workshop-in-spain/
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• Auvergne-Rhone-Alpes Energy Environment Agency 

(AURA-EE, Франция) 
 

На 28 Януари 2022 12 експерти присъстваха 

на четвъртата среща на регионалните 

експерти на POWERTY, организирана от 

АУРА-ЕЕ, където беше обобщен напредъкът 

на проекта и бяха представени добрите 

практики за техния регион. След това бяха 

представени първите резултати от правното 

и финансово проучване на пилотното 

действие. Накрая беше обсъден 

Регионалният план за действие, който ще 

бъде разработен по време на втората фаза на проекта. 

• Energy Agency of Plovdiv (EAP, България) 

На 30 Ноември 2021 общо 102 експерти 

участваха в рамките на 4-тото POWERTY 

експертно събитие, организирано от 

Енергийна Агенция -Пловдив, рамките 

на XIV Национална конференция на 

Асоциацията на Българските 

енергийни агенции. Събитието се 

проведе в град Велинград в хибриден 

формат. В рамките на конференцията 

бе организиран панел, посветен на 

енергийната бедност, където бяха 

представени няколко добри практики, идентифицирани в POWERTY, както и пилотните 

действия, които се изпълняват в град Пловдив.  

• Agglomeration Opole Trust (AOT, Полша) 

On 5 Януари 2022 7 експерта участваха в 

рамките на 4-тото POWERTY експертно 

събитие, където бяха отчетени последните 

развития през последния семестър на 

проекта и проекта на Регионалния план за 

действие. 

 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14258/powerty-online-regional-workshop-in-france/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14259/powerty-regional-workshop-in-bulgaria/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13915/powerty-online-regional-workshop-in-poland/
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• Public Investment and Development Agency (VIPА, Литва) 
 

On 20 Януари 2022 16 експерта участваха в 

рамките на 4-тото POWERTY експертно събитие 

организирано от VIPA. В събитието бе 

представен Регионалният план за действие 

за намаляване на енергийната бедност в 

Литва, акцентиращ върху увеличеното 

използване на възобновяеми енергийни 

източници сред уязвимите групи. 

 

ПАРТНЬОРСКИ СРЕЩИ 

По време на срещите на проектните партньори бяха обсъдени необходимите стъпки, 

които трябва да бъдат предприети по проекта през този семестър и бяха коментирани 

регионалните планове за действие на всеки партньор. Тези срещи са описани подробно 

по-долу: 

     

 

• Всички проектни партньори на POWERTY участваха на 27 Септември 2021 в 

координационна среща, където двустранните срещи бяха планирани, в т.ч. бяха 

обсъдени и потенциалните добри практики, които ще влязат в регионалните планове за 

действие въз основа на добрите практики, идентифицирани в проекта, както и бяха 

планирани всички регионални срещи с краен срок януари 2022г. 

• На 13 Януари, 2022, партньорите по проекта участваха в партньорска среща, където бяха 

представени първите варианти на Регионалните планове за действие, напредъкът по 

проекта в сравнение с предишния семестър. В допълнение бяха анализирани 

следващите стъпки - планове за действие и срещи, свързани с тяхното представяне. 

Беше направена презентация за етапа на изпълнение на пилотните проекти, одобрени 

от Interreg Europe от испанския партньор (AEA), френски (AURA-EE) и български (EAP). 

Освен това консултантският партньор на проекта POWERTY (Университета в Манчестър) 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13810/powerty-online-regional-workshop-in-lithuania/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13050/powerty-online-coordination-meeting/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13801/powerty-project-steering-committee-meeting/
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представи последните актуализации на изследванията на енергийната бедност в 

Европа.  

 

POWERTY В РАМКИТЕ НА АТЛАС 

“ENERGY POVERTY ADVISORY HUB”  
 

На 30 Януари 2022 проектът POWERTY беше включен в Атласа 

за консултантски център за енергийна бедност като една от 

глобалните инициативи за преодоляване на енергийната 

бедност. 

1-во МЯСТО ЗА „GERMINADOR 

SOCIAL 2021“ 
 

На 2 Ноември 2021 Андалуската енергийна агенция (AEA) получи най-високото признание в 

рамките на първата национална награда на Germinador Social 2021 в категорията  

„енергийна бедност“ с инициативата си „колективно самопотребление за уязвими 

домакинства“. Благодарим на всички, които гласуваха за нашия проект (Engager, European 

Energy Poverty COST Action, etc.) 

 

ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА  

PV ЗА УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ 
 

На 14 Ноември, 2021 Асоциация MUTI (заинтересована 

страна, Андалусия) успешно завърши процеса на групово финансиране, стартиран за 

финансиране на колективна фотоволтаична инсталация в училище, която ще захранва  

уязвими семейства. Тази инсталация е част от добрата практика, представена в POWERTY 

(link here). 

 

НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА 

СОЛАРНИ ПЕЧКИ СРЕД УЯЗВИМИТЕ 

ГРУПИ  
 

 

На 29 Май 2021 беше подписано споразумение между 

регионалното правителство на Андалусия и университета в Уелва за насърчаване на ВЕИ и  

по-специално чрез слънчеви печки. Някои от дейностите по това споразумение се 

осъществиха през този пети семестър, включвайки семинар, който се проведе на 25 август 

2021г. по време на седмицата на науката в Сан Силвестр де Гусман и на 28 Септември 2021 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13882/powerty-in-the-energy-poverty-advisory-hub/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13391/1st-prize-of-the-social-germinador-awards-2021/
http://www.engager-energy.net/powerty-project-social-germinador-awards-2021/
https://twitter.com/EngagerCOST/status/1439906445978480644
https://twitter.com/EngagerCOST/status/1439906445978480644
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13394/crowdfunding-achieved-energy-in-schools-project/
https://www.interregeurope.eu/policylearning/good-practices/item/5671/citizen-participation-as-a-tool-to-create-the-local-energy-community-lec-alumbra-in-andalusia/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/12181/powerty-solar-cookers/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13076/powerty-solar-cookers-red-cross/
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по време на Европейската нощ на изследователите, където се проведе семинар с 

подкрепата на Червения кръст и неговите доброволци. 
 

СПОРАЗУМЕНИЕ МЕЖДУ 

ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ АНДАЛУСИЯ 

И КАРИТАС 
 

На  15 Септември 2021 Андалуската енергийна агенция 

(AEA) и Каритас обединиха усилията си за преодоляване на енергийната бедност, като 

подписаха споразумение за насърчаване на действия за обучение и пилотни инициативи с 

възобновяема енергия по проекта POWERTY. 

 

НАГРАДА ЗА МЛАДЕЖИТЕ НА АНДАЛУСИЯ 
 

Сузана Клавихо Нуньес, докторант от Университета в Севиля беше отличена с наградата 

Andalusia Young за изследването си върху енергийната бедност. Сузана Клавихо беше част 

от работния екип POWERTY на AEA през първия семестър на проекта POWERTY. 
 

РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ПРОЕКТ POWERTY  
 

• POWERTY – събития   
 

• On 27 Септември 2021 AEA представи POWERTY на онлайн събитието Conference 

Leading Local Energy Communities. LICLE project 

• On 30 Септември 2021 AEA представи POWERTY на онлайн събитието Energy and 

Cooperative Communities Conference. Alternatives to depopulation. 

• On 8 Октомври 2021 UM представи POWERTY на онлайн събитието Manchester 

Climate Festival 

• On 6 Ноември 2021 AEA представи POWERTY в събитието 1st Cooperative Energy 

Transition Forum in Monachil (Granada, Spain). 

• On 16 Ноември 2021 AEA представи POWERTY в събитието 1st European Congress of 

Energy Communities, held in (Pamplona, Spain). 

• On 16 Ноември 2021, AURA-EE представи POWERTY на онлайн събитието National Network 

of actors against poverty and energy insecurity in housing (RAPPEL). 

• On 23 Ноември 2021 AEA представи POWERTY на конференцията Cooperation project 

"Local Communities Leaders in Energy (LICLE). 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13005/agreement-caritas-aea-in-powerty-framework/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14286/powerty-in-the-energy-communities-conference/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14287/powerty-in-the-energy-communities-conference/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14391/powerty-in-the-manchester-climate-festival/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13395/powerty-in-i-forum-cooperative-energy-transition/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13392/powerty-in-i-european-congress-of-energy-communities/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14230/powerty-in-the-rappel-conference/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13565/powerty-in-cooperation-communities-conference/
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• On 24 Ноември 2021 представи POWERTY в рамките на Workshop Renewable energy 

communities in the Andévalo region (Huelva, Spain). 

• On 25 Ноември 2021 UM представи POWERTY на онлайн събитието Seminar The 

Presente and the Future of energy Poverty. 

• On 8-9 Декември 2021 AOT представи POWERTY в рамките на XII/XIII National Eco-

Energy Festival in Opole. 

• On 10 Декември 2021 UM представи POWERTY на онлайн събитието Conference 

Climate Change and Urban Transformation. 

• On 21 Декември 2021 AEA представи POWERTY на онлайн събитието Conference Energy 

Poverty in the EU: State, Policies, Consumer Empowerment organised by the “TRECE” project. 

• On 29 Януари 2022 UM представи POWERTY на онлайн събитието Pre-Conference 

Workshop Energy and Environment Specialty Group.  

 

• POWERTY в пресата  
 

През този семестър изявите в пресата, свързани с POWERTY, бяха много, така че ви 

препращаме към нашето досие за пресата (here,  раздел Медийни изяви). 

Публикация от Стефан Бузаровски и други относно енергийната бедност в Полша, 

използвайки резултатите от проекта POWERTY (liшшnk) 

 

• POWERTY в радиото 
 

През този семестър изявите в радио предавания, свързани с POWERTY, бяха много, така 

че ви препращаме към нашето досие за пресата (here, раздел TV & Radio). 

 

• POWERTY по телевизията 
 

На 11 Октомври 2021 Андалуската 

енергийна агенция (AEA)  участва в 

регионалната телевизия (Canal Sur 

TV), за да говори за енергийните 

общности и пилотния проект на 

POWERTY в Торебланка. За да 

научите повече, вижте нашето 

телевизионно досие (here, ). 

 

 

 

https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/13564/powerty-in-beturia-energy-conference/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14389/powerty-in-the-energy-poverty-event/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14373/powerty-in-the-national-eco-energy-festival/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14388/powerty-in-the-climate-change-event/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14084/powerty-in-conference-about-energy-poverty/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14387/powerty-in-eesg/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718521001421?via%3Dihub
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/library/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/news/news-article/14281/powerty-on-the-canal-sur-tv/
https://projects2014-2020.interregeurope.eu/powerty/library/
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• POWERTY уебсайт 
 

На проектния уебсайт  можете да се информирате за: 

 

• Новини, секция НОВИНИ  
 

• Идентифицираните добри практики в секция ДОБРИ ПРАКТИКИ, които са включени 

в базата данни на платформата за обучение по политики с оценка от експерти на 

Interreg Europe. 

• В секция БИБЛИОТЕКА са налични  следните документи: 

o Ръководството за добри практики в секция GUIDE OF GOOD PRACTICES, 

където се съдържат повече добри практики от показаните в раздела ДОБРИ 

ПРАКТИКИ, тъй като се съдържат добри практики от страни, които не са част 

от проектния консорциум. 
 

o Докладите от двустранните срещи в секция: BILATERAL MEETINGS. 
 

 

ФОКУС КЪМ ЕНЕРГИЙНА АГЕНЦИЯ АНДАЛУСИЯ  
 

Енергийна Агенция Андалусия (Andalusian Energy Agency) (AEA) е 

държавна структура, част от Регионалното министерство на 

президентството, публичната администрация и вътрешните работи и 

Регионалното министерство на финансите и европейското 

финансиране, чиято мисия е да развива политиките на регионалното 

правителство на Андалусия, насочени към оптимизиране на 

енергийните доставки в региона. 

Основната роля на AEA е наблюдението и изпълнението на Андалуския енергиен план на 

регионалното правителство. По-конкретно Агенцията координира и насърчава целите, 

установени в енергийните политики на регионалното правителство на Андалусия, които в 

момента се оформят в различни енергийни стратегии. 

Агенцията преследва следните цели: 

• Подобряване на качеството на енергийните услуги в региона. 

• Сътрудничество в разширяването и развитието на инфраструктурите за 

производство на енергия, транспорт и разпределение. 

• Постигане на максимална ефективност при потреблението на енергия.   

• Укрепване на самодостатъчността на региона чрез диверсификация на 

източниците. 

• Насърчаване на прилагането на технологични иновации, както и насърчаване на 

научноизследователската и развойна дейност в енергийния сектор. 

• Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници. 

https://www.interregeurope.eu/powerty/
https://www.interregeurope.eu/powerty/news/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.interregeurope.eu/powerty/library/
https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/en/know-agency
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• Да допринесе за развитието на по-малко замърсяващи енергии, както и за 

ограничаване на емисиите на замърсяващи отпадъчни води в атмосферата. 

• Насърчаване и стимулиране на енергоспестяването и рационалното използване на 

енергията, и особено избягване на загубите на енергия в домовете и в обществените 

и частните съоръжения. 

• Да си сътрудничи с публични и частни институции при изпълнението на дейности 

за подобряване на енергийната система. 

• Да допринесе за намаляване на замърсяването и въздействията върху околната 

среда, причинени от настоящата енергийна система. 

• Насърчаване на енергийната ефективност в транспорта. 

• Насърчаване и сътрудничество в разработването на устройства за най-ефективно 

използване на енергията. 

• Да допринесе за териториално балансираното разширяване на производството и 

доставките на енергия, особено насърчаване на електрификацията на изолирани 

селски райони. 

• Управлява поощрителни линии, поверени  от Министерството, към което е 

прикрепена, в съответствие с разпоредбите на член 117 от Законодателен декрет 

1/2010 от 2 март, който одобрява преработения текст на Общия закон за държавната 

хазна на регионалното правителство на Андалусия. 

• Предоставяне на субсидии в съответствие с разпоредбите на член 115 от 

Законодателен декрет 1/2010, цитиран по-горе. 

• Изготвяне на годишен отчет за съответствие с целите на Енергийния план. 

• Насърчаване на местните корпорации в използването на възобновяемите 

енергийни източници. 

AEA е водещ партньор на проекта POWERTY и участва в различни европейски проекти, 

фокусирани върху възобновяемите енергийни източници и енергоспестяването. 

Можете да научите повече за AEA и нейните дейности на  уебсайт (here). 
 

СЛЕДВАЩИ СТЪПКИ ПО ПРОЕКТ POWERTY 
 

През следващия семестър (01.02.2022 г. до 31.07.2022 г.) в резултат на процеса на обмяна на 

опит от предходните пет семестъра ще бъдат финализирани Регионалните планове за 

действие на всеки от европейските партньори. Те ще включват мерки, които трябва да бъдат 

свързани с целите на проекта, а именно - „Възобновяема енергия за уязвими групи” и да 

имат въздействие върху обществените инструменти с цел насърчаване на успешно 

изпълнение и дълготрайност. 

Освен това ще продължат срещите с регионални експерти и ще се проведат допълнителни 

събития за разпространение на регионалния план за действие на всеки европейски 

https://www.agenciaandaluzadelaenergia.es/en/know-agency


 Януари, 2022 

 

 

13 / 13 

партньор. 

Накрая пилотните действия ще бъдат финализирани и резултатите ще бъдат представени.  

POWERTY КОНСОРЦИУМ 

 

КОНТАКТИ: 
 

POWERTY Координатор  

Andalusian Energy Agency - Joaquín Villar - joaquin.villar@juntadeandalucia.es  

POWERTY Координатор България 

Енергийна Агенция – Пловдив – Петър Кисьов – petar.kisyov@eap-save.eu  

POWERTY двугодишен бюлетин.  Ако не искате да получавате бюлетини POWERTY, моля, отговорете на този имейл, като 

напишете „отписване“ в темата. 

This publication has been produced with the financial assistance of the European Union under the Interreg Europe programme. The contents 

of this document are the sole responsibility of the Andalusian Energy Agency and can under no circumstances be regarded as reflecting the 

position of the European Union or of the Programme’s management structures. 

The Interreg Europe programme of the European Union is an initiative of territorial cooperation for the period 2014-2020 which aims to 

encourage cooperation between regions of the European Union. The aim is to help European regions to design and implement regional policies 

and programmess more effectively, particularly Growth and Jobs programmes of the European Structural Funds and Investment, but also 

programmes of the European Territorial Cooperation, through the exchange of experiences, knowledge and best practices between stakeholders 

of all European regions. The programme has four thematic objectives: research and innovation, SME competitiveness, low-carbon economy, 

the environment and resource efficiency. The Interreg Europe programme covers the entire territory of the European Union, Norway and 

Switzerland. 

POWERTY is part of the Interreg Europe programme, with a total budget of 1.127.226 euros, and co-financed with European Regional 

Development Fund up to 83,7%. 
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